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Saiba quais são as principais 
alterações regulamentares 
aprovadas para o Plano B

Mudanças ainda dependem da aprovação 
da Previc – Superintendência Nacional 

de Previdência Complementar, e não têm 
data para entrarem em vigor.
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GESTÃO

expediente

Conselho Deliberativo: Titula-
res: Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xa-
vier (Presidente), Adilson Dias Mattos, 
Guilherme Alves Fernandes, Marcos 
Túlio Silva, Roseli Conceição Maciel. 
Suplentes: Marcos Aurélio Alvarenga 
Pimentel Júnior, Mário Lúcio Braga, 
Antônio Carlos Vélez Braga, Cláudia 
Muinhos Ricaldoni, João José Maga-
lhães Soares, Magno Augusto Aquino.

Conselho Fiscal: Titulares: Ubira-
jara Nery Ferreira, Maria Helena Barbo-
sa, Frederico Alvarez Perez. Suplentes:  
Eduardo Henrique Campolina, Ildefon-
so Perry, Espedito Gonçalves Junior, 
Rogério Hazaña Carvalho. Diretoria:
Ronalde Xavier Moreira Júnior (Presi-
dente), Nelson Benício Marques Araújo, 
Emílio Luiz Cáfaro e Vanderlei Toledo. 

Jornal Forluz: Publicação Bi-
mestral. Editado pela Assessoria de 
Comunicação. Tiragem: 15.353 
Editora Responsável: Cinara 
Rabello. Redação: Cinara Rabello, 
Márcia Costanti e Raissa Ferreira. 
Projeto gráfico e diagrama-
ção: Agência Mosaico Comunica-
ção e Design Tel: (31) 99967.8583. 
Impressão: Buzz Editora Gráfica. 
Correspondências: Avenida do 
Contorno, 6500 - 4º andar - Fone: (31) 
3215-6701 / 0800 090 9090 - CEP: 
30110-044 - Belo Horizonte - MG. 
E-mail: comunica@forluz.org.br. Por-
tal Corporativo: www.forluz.org.br.

Obs: as matérias publicadas neste 
jornal são exclusivamente de caráter 
informativo, não gerando qual quer es-
pécie de direito ou obrigação por parte 
da Forluz.

A Fundação é associada à Abrapp - Asso-
ciação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previcência Complementar.

No último dia 13 de agosto, Ronalde Xavier 
Moreira Júnior tomou posse como presidente da 
Forluz. Formado em Administração de Empresas e 
Ciências Econômicas, com especialização em Ges-
tão de Projetos, ele está na Cemig desde 2002, 
onde atuava como superintendente de Planeja-
mento e Controle Corporativo, antes de assumir a 
presidência da Fundação. Em entrevista ao Jornal 
Forluz, Ronalde comenta sua trajetória profissio-
nal, as expectativas e desafios para seu mandato.

1. Como foi sua carreira até che-
gar à presidência da Forluz? 

Entrei para a Cemig em 2002, em um concurso 
público para trainees, como analista financeiro da 
Gerência de Tarifas e, anos depois, assumi a área 
como gerente. Em seguida, fui designado para a 
Gerência de Análise e Acompanhamento de In-
vestimentos, vindo a assumir a superintendência 
de Planejamento e Controle Corporativo em 2018. 
Também fui coordenador do comitê que lida com 
as recomendações de gestão e investimentos. 
Implementei o Programa Movimenta, que recebe 
sugestões de iniciativas dos empregados. Caso a 
iniciativa seja implantada, ele recebe uma bonifi-
cação de até R$10 mil. Por fim, integrei o Conselho 
Fiscal da Cemig Saúde, onde posteriormente fui 
presidente do Conselho Deliberativo por seis anos.

2. Quais habilidades adquiridas ao lon-
go de todas estas experiências você 
avalia que serão importantes para 
este novo ciclo à frente da Fundação?

Entendo que é essencial saber ouvir todos os 
envolvidos e conciliar as diferenças de opinião, 
que são naturais. No dia a dia da empresa, tra-
balhamos com organismos multidisciplinares 
e a minha missão é alinhar as ideias para que 
possamos ter o melhor denominador comum.

Adicionalmente, como tive um amplo rela-
cionamento com diferentes áreas na Cemig, 
isso me proporcionou um entendimento muito 
grande sobre o funcionamento e necessidades 
dos setores, mesmo os não financeiros, como 
RH, Comunicação, TI, Jurídico etc. Assim que 
cheguei à Forluz, procurei conversar com todos 
os gerentes e notei que tem sido relevante essa 
experiência para que eu possa contribuir com as 
necessidades de cada área.

3. Quais serão suas prioridades como 
presidente?    

Os gestores anteriores da Forluz fizeram um 

excelente trabalho e darei continuidade a mui-
tas melhorias e projetos em andamento hoje. Na 
parte operacional, a prioridade é acertar nossos 
sistemas. Essa atualização tecnológica já está ma-
peada e é essencial para que a Entidade avance.

Por outro lado, temos questões específicas dos 
planos para ajustarmos. O Conselho Deliberati-
vo aprovou um pacote relevante de alterações 
regulamentares do Plano B e vamos aguardar a 
aprovação da Previc (Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar) para implemen-
tarmos as mudanças, bastante benéficas e com 
novas opções para os participantes. Já o Plano 
A apresentou nos últimos anos alguns déficits, 
sendo pauta expressiva para todos nós (emprega-
dos, participantes e patrocinadoras). Atualmente, 
aguardamos uma proposta da Patrocinadora para 
discutirmos com todos e trabalharmos no mesmo. 
Também temos outros pontos em discussão com 
a Cemig a serem acertados, como a questão da 
PUT referente ao investimento na Usina de Santo 
Antônio, atualmente em processo de arbitragem.

4. O que a Fundação e os participan-
tes podem esperar desta nova fase?

Mudanças de gestão são normais, mas  os 
nossos participantes continuarão sendo a nossa 
razão de existir. Nosso foco será sempre a satis-
fação deles. A Forluz já é reconhecida como um 
excelente lugar para se trabalhar (temos inclusive 
o certificado da Great Place to Work) e a ideia é 
mantermos um time engajado e feliz de estar aqui. 
É esta união somada a processos bem ajustados, 
adicionando uma perseguição pela simplicidade, 
com sistemas modernos, que levarão a Entidade 
a aumentar ainda mais seu padrão de excelência, 
atendendo a todos por, pelo menos, mais 50 anos!

Entrevista  

Ronalde Xavier,
presidente da Forluz

Ronalde Xavier



PARA VIVER MELHOR

No dia 9 de agosto, a equipe da For-
luz apresentou o Plano Taesaprev para os 
funcionários de oito novas patrocinado-
ras. A palestra foi realizada por Luiz Gus-
tavo Conrado, da gerência de Atuária e 
Seguridade, que mostrou todas as carac-
terísticas do plano de benefício.

Dentre as informações apresentadas, 
estavam a tabela de contribuição, os re-
gimes de tributação, rentabilidade, entre 
outras. Vale destacar que, entre as princi-
pais vantagens que o Taesaprev oferece, 
está a isenção do custeio administrativo, 
uma vez que ele é pago pela patrocina-
dora. Além disso, o plano de previdên-
cia possibilita um benefício fiscal aos 
participantes, tendo em vista que pode 
deduzir até 12% da base de cálculo do 
Imposto de Renda. 

Outro diferencial lembrado por Luiz 
ao público é que, caso o participante se 
desligue da Patrocinadora antes de cum-
prir os critérios para o requerimento do 
benefício, ele consegue resgatar 100% da 
conta patronal com seis anos de filiação. 

Para os empregados da Taesa que ainda 
não aderiram ao Taesaprev e têm interesse, 
basta entrarem em contato com a equipe 
de atendimento da Fundação através do 
e-mail atendimento@forluz.org.br ou pelo
0800 090 9090.

Novas patrocinadoras
Foi divulgada no dia 2 de agosto, no Di-

ário Oficial da União, a aprovação de oito 
novas patrocinadoras para o Taesaprev, 
pela Previc (Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar). São elas: 

>> Interligação Elétrica      
Paraguaçu S.A.

>> Lagoa Nova Transmissora de Energia     
Elétrica S/A.

>> Brasnorte Transmissora de Energia S/A.

>> São Pedro Transmissora de Energia S/A.

>> São João Transmissora de Energia S/A.

>> Sant’ana Transmissora de Energia 
Elétrica S.A.

>> Transmissão do Alto Uruguai S.A.

>> Interligação Elétrica Aimorés S.A.

Com isso, o plano passa a ter 12 patro-
cinadoras. Para conferir a lista completa 
e atualizada, acesse o Portal Forluz e vá 
no menu Planos Previdenciários > Taesa-
prev > Descrição.
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Forluz apresenta 
Taesaprev para 
funcionários das 
novas Patrocinadoras

CAÇA PALAVRAS
Saiba mais sobre os nossos planos. Encontre as palavras, informe seus 

dados e envie por e-mail para comunica@forluz.org.br Os sorteios 
referentes ao segundo semestre serão realizados em dezembro de 2021. 

1. Grupo encarregado de orientar e aconselhar 
sobre a ética e as condutas dos integrantes do 
Quadro Corporativo e Parceiros da Forluz, no tra-
tamento com as pessoas e com o patrimônio da 
Fundação e Patrocinadoras. R: Comitê de_______
____________________________________e ética. 

2. Fases do processo de lavagem de dinheiro:  Colo-
cação, Ocultação e _________________________ .

3. Plano de benefício que, em agosto, recebeu oito no-
vas patrocinadoras. R: ________________________.

4.  Primeiro nome do novo Presidente da Forluz, habili-
tado em agosto de 2021. R: ____________________.

Nome:_________________________________
________________________________________
Matrícula:_________________________________
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No último dia 15 de julho, o Conselho 
Deliberativo da Forluz aprovou um pacote 
de alterações regulamentares para o Plano 
B. As mudanças, que ainda serão subme-
tidas à análise e aprovação pela Previc – 
Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar, foram elaboradas após um 
longo e criterioso estudo feito por um Gru-
po de Trabalho Multidisciplinar, composto 
por membros de várias áreas da Entida-
de, Diretoria Executiva e representantes 
do Conselho. O diretor de Seguridade e 
Gestão, Nelson Benício Marques Araújo, 
ressalta que ainda não há data para que 
as modificações entrem em vigor. “Ainda 
temos um prazo para a análise do órgão 
supervisor e possíveis ajustes. Também te-
remos que preparar nossos sistemas. Sen-
do assim, provavelmente, as novas regras 
só estarão vigentes em 2022”. 

Segundo ele, o intuito desta revisão foi 
modernizar o Regulamento e atender às 
necessidades do atual cenário, bem como 
concretizar demandas antigas apresen-
tadas pelos próprios participantes. “Esta 
releitura do documento trata também de 
facilitar o entendimento de alguns tópicos. 
Para isso, foram feitos vários ajustes de 
redação que tornaram o texto mais acessí-
vel. Este conjunto de mudanças representa 
um grande avanço para a Entidade e foi 
construído com muito cuidado ao longo 
dos últimos dois anos. Neste sentido, bus-
camos ouvir os questionamentos dos pú-
blicos envolvidos neste processo, que são 
participantes e patrocinadoras”, explica. 

Nelson frisa que as propostas foram 
avaliadas pelos conselheiros em várias 
reuniões antes de receberem o aval do 
órgão. “Todos tiveram a oportunidade de 
tirar dúvidas com a equipe técnica, checar 
as melhores práticas do mercado e darem 
contribuições até que chegássemos à ver-
são final. Mais de 70% das sugestões fei-
tas pelo Conselho foram acatadas”. 

O novo Regulamento aprovado e o qua-
dro De/Para foram disponibilizados no dia 
23 de julho, na área logada. Vale ressaltar 

que este formato de divulgação é defini-
do pela Resolução CNPC nº 32, que deter-
mina que as Entidades Fechadas de Pre-
vidência Complementar disponibilizem as 
propostas de mudanças no Regulamento 
em ambiente restrito aos participantes 
ativos e assistidos.  

PREVIDÊNCIAPREVIDÊNCIA

Entenda as alterações regulamentares 
propostas para o Plano B   
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Abaixo, você confere algumas das propostas de alterações para o Plano B  

Nelson Benício Marques Araújo

Plano BPlano B

Outro pon-
to relevante 
é a abertu-
ra de pos-
s i b i l i d a d e 
de migração 
do benefício vita-
lício para a modalidade de MAT 
Temporária em Valor Variável 
(Cotas). Depois que o novo Re-
gulamento entrar em vigor, a Di-
retoria Executiva abrirá um pe-
ríodo para que esta opção seja 
divulgada aos participantes.

Nelson reforça que não há 
nada obrigatório. “Será so-
mente uma segunda chance a 
quem se interessar e avaliar que 
a modalidade em Cotas faz mais 
sentido ao seu estilo de vida”. 

Além dos esclarecimentos ne-
cessários sobre a conversão, os 
interessados terão acesso ao 
valor da Reserva Matemática In-
dividual de Transação. Não será 
permitido ao assistido antecipar 
nenhuma parcela do saldo em 
forma de saque à vista. 

Vale ressaltar também que, 
caso o participante já tenha fei-
to a migração oposta, ou seja, 
do benefício de Cotas para Vita-
lício, a partir de 1º de julho de 
2021, ele não poderá solicitar a 
nova conversão.

Redução no tem-
po mínimo de filia-
ção ao plano para 
o requerimento do 
benefício. Atualmente, 
é necessário ser participante 
da Forluz há, pelo menos, 120 meses 
(10 anos) para fazer este requerimen-
to. Com o novo Regulamento, o prazo 
passará a ser de 60 meses (5 anos). 
“Essa alteração é muito positiva, ten-
do em vista que representa uma ante-
cipação de cinco anos para recebimen-
to do benefício”, destaca Nelson. 

Os assistidos que 
recebem benefício 

por esta moda-
lidade poderão 
trocar de Perfil 
de Investimentos. 

Atualmente, esta 
escolha é dada so-

mente aos participantes ativos. Além 
disso, se as mudanças forem aprova-
das, será possível reduzir o percentual 
do saldo de conta recebido mensalmen-
te a qualquer momento. Nas regras vi-
gentes, é necessário aguardar 12 meses 
para rever essa opção. 

Por outro lado, o novo Regulamento 
contemplará uma reivindicação antiga 
dos participantes, que é a possibilidade 
de receber uma 13ª parcela no mês de 
dezembro. 

Redução no tem-
po mínimo de filia-
ção ao plano para 
o requerimento do 
benefício. Atualmente, 

TEMPO DE 
FILIAÇÃO

NOVIDADES PARA A 
MAT TEMPORÁRIA EM 

VALOR VARIÁVEL  

Os assistidos que 
recebem benefício 

de Investimentos. 
Atualmente, esta 

escolha é dada so-

VALOR VARIÁVEL  

MIGRAÇÃO VOLUNTÁRIA 
DE BENEFÍCIO VITALÍCIO 
PARA MAT TEMPORÁRIA 
EM VALOR VARIÁVEL 
(COTAS) 

SAQUE À VISTA

As alterações 
trazem ainda 
mudança no 
saque à vista. 
A tua lmente, 
o participante 
pode solicitar o 
recebimento de até 
50% do seu saldo de con-
ta em parcela única, somente no 
ato do requerimento do benefício. 
Com a alteração, os participantes 
que optarem pela MAT Temporária 
em Valor Variável (Cotas), poderão 
decidir sobre o saque à vista de até 
30% do saldo de contas em um 
prazo de até 360 dias após a Data 
de Início do Benefício. “Muitos par-
ticipantes se arrependem do saque 
à vista depois de um tempo 
ao perceberem o impac-
to disso no benefício. 
Desta forma, eles te-
rão um prazo maior 
para analisarem a 
real necessidade e, 
se for o caso, poderão 
exercer este direito”.  

Para os participantes inscri-
tos no plano de previdência até 
a data em que o Regulamento 
modificado passar a vigorar, este 
percentual permanecerá em 
50%. No entanto, haverá uma 
redução de 5% a cada 12 me-
ses, contados a partir da data de 
publicação da nova regra, che-
gando ao percentual de 30%.  A 
média de resgate registrada na 
Fundação é de 20%. 

Pelo Regulamento em 
vigor, eles podem ser inscri-
tos a qualquer momento 
pelo participante, sem li-
mite de idade. Com a nova 
regra, poderá ser inscrito (a) 
filho (a) inválido (a) a qualquer 
momento, desde que a referida 
invalidez tenha ocorrido, comprovadamente, 
antes dos 24 anos do beneficiário. 

Nelson afirma que se trata de ajuste ne-
cessário para que a regra esteja alinhada à 
estrutura do Regulamento. “Estamos somente 
adequando este ponto do documento ao que 
é estipulado em sua estrutura, tendo em vista 
que, a partir de 24 anos, o filho já não é consi-
derado beneficiário de qualquer forma. Sendo 
assim, caso esta invalidez ocorra após esta ida-
de, ele não poderá ser absorvido pelo plano”.

Com a alteração, o participante 
que se invalidar poderá escolher en-
tre receber o benefício em forma de 

renda vitalícia, com reversão de 75% 
em RCM (Renda Calculada por Morte) ou 

pela modalidade de renda temporária em 
valor variável (Cotas). 

Os participantes ativos do Plano B também 
terão a possibilidade de escolher como o be-
nefício será calculado e pago aos seus bene-
ficiários, caso eles venham a falecer na ativa.

Caso o participante não se manifeste sobre 
isso e venha a falecer em atividade, a pensão será 
paga aos beneficiários na modalidade de Cotas. 
Importante frisar que, no benefício de MAI, inde-
pendentemente se vitalício ou em cotas, não é 
dada a possibilidade de saque de parcela à vista.

As alterações 

pode solicitar o 
recebimento de até 

FILHOS INVÁLIDOS 

MAI (MELHORIA DE 
APOSENTADORIA 
POR INVALIDEZ)

à vista depois de um tempo 
ao perceberem o impac-
to disso no benefício. 

se for o caso, poderão 

que se invalidar poderá escolher en-
tre receber o benefício em forma de 

renda vitalícia, com reversão de 75% 
em RCM (Renda Calculada por Morte) ou 

de migração 
do benefício vita-
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INSTITUCIONAL

Em atendimento à Instrução n° 34 
da PREVIC - Superintendência Nacio-
nal de Previdência Complementar, a 
Forluz elaborou a Política de Preven-
ção à Lavagem de Dinheiro e Finan-

ciamento do Terrorismo. No dia 19 
de março, em sua 419ª reu-

nião, o Conselho Deli-
berativo aprovou a 

referida Política. 
Você já conhece 

este documento? 
Esta Política tem 

como objetivo estabelecer os 
princípios, diretrizes, regras e pro-

cedimentos que devem ser observados por todo o quadro 
corporativo da Fundação, a fim de promover a adequação 
das atividades operacionais com as exigências legais e 
regulamentares, assim como as melhores práticas do mer-
cado no que diz respeito a atuação em relação a preven-
ção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento 
do terrorismo.

O arquivo traz ainda as responsabilidades de cada órgão/
gerência da Forluz para o cumprimento das diretrizes esta-
belecidas pela Política. Para acessar e conferir o documen-
to na íntegra, clique aqui. 

Você já leu a Política 
de Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro 
e Financiamento 
do Terrorismo? 

A Forluz conquistou, 
pelo quinto ano con-
secutivo, a certificação 
NBR ISO 31000:2018 
em Gestão de Riscos. 
A auditoria foi reali-
zada no último mês 
de julho pela empresa 
Bureau Veritas Certi-
fication, novamente 
de forma remota, em 
função da Pandemia 
de Coronavírus.

Para o presidente 
da Fundação, Ronalde 
Xavier, o certificado 
comprova a qualidade 
das práticas de governança e gestão da Entidade, além de 
reforçar a excelência de seus processos para patrocinadoras, 
participantes e órgão supervisor. “A Forluz apresenta, de for-
ma incontestável, um grau ainda maior de maturidade em ris-
cos, condizente com a natureza de suas operações”.

O gerente da Assessoria de Riscos, Antônio Carlos Bastos 
d’Almeida, ressalta que manter o certificado demanda o en-
volvimento de toda a equipe. “Esta vitória certifica a qualidade 
de toda a gestão e demonstra que a cultura da gestão baseada 
em riscos permeia todas as nossas atividades”, afirma.

0800 da Forluz 
funciona pelo celular

Desde junho de 2021, ficou ainda mais fácil entrar em contato com a Central de Atendi-
mento Telefônico da Forluz. Isto porque as chamadas para o número 0800 090 90 90 podem 
ser feitas também a partir do celular.

Desta forma, o número (31) 3214-6600 foi desativado. A medida teve como objetivo sim-
plificar o acesso dos participantes ao atendimento da Entidade.

Se você precisa tirar dúvidas ou fazer alguma solicitação, entre em contato pelo 0800 090 
90 90, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30. A equipe da Fundação está a postos 
para te ouvir.  

Forluz conquista 
certificação em Gestão 
de Riscos pela quinta 
vez consecutiva

FUNDAÇÃO FORLUMINAS DE SEGURIDADE 
SOCIAL - FORLUZ. 

Avenida do Contorno, 6500, 3º Andar, Lourdes, 30110-044 - Belo Horizonte/MG
Brasil

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da 
organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade  

com os requisitos da Norma detalhada abaixo. 

Norma

NBR ISO 31000:2018
Escopo de Certificação 

GESTÃO DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

Data de Início do Ciclo de Certificação: 03 de Agosto de 2020
Sujeito à operação satisfatória contínua do Sistema de Gestão da Organização, 
este certificado é válido até: 11 de Julho de 2023 

Certificado N°: BR033900  Versão: 2 Data da Revisão: 03 de Agosto de 2020

Bruno Bomtorim Moreira - Gerente Técnico
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Frequentemente, a Forluz tem rea-
lizado amplas campanhas de atuali-
zação cadastral de seus participantes. 
Mas, a qualquer momento, é possível 
checar e revisar estas informações.  

Trocou de endereço ou telefone? Mu-
dou de e-mail? Lembre-se de informar a 
Fundação. Caso contrário, a Entidade pode 
ter dificuldades para entrar em contato 
com você e fornecer informações impor-
tantes sobre o seu plano de previdência. 

Aposentados e pensionistas podem 
fazer em poucos minutos a atualiza-
ção cadastral por meio da área logada 
do Portal Forluz (www.forluz.org.br). O 
procedimento é simples: acesse o site, 
clique no banner Atualização Cadastral, 
insira a matrícula e senha e depois veri-
fique as informações que serão exibidas 
em sua tela inicial. Depois, selecione o 
campo que deseja preencher ou modi-
ficar e salve os dados na parte inferior 
da tela.

Já os participantes ativos devem pro-
curar o RH da Patrocinadora para infor-
mar mudanças nos dados pessoais. No 
entanto, a atualização dos beneficiários 
inscritos para fins de RCM (Renda Conti-
nuada por Morte) também pode ser feita 
na área logada do Portal Forluz. Um dado 
relevante para manter seus familiares 
protegidos, em caso do seu falecimento. 

Cadastro  
atualizado: bom 
para a Forluz,  
segurança  
para você

Entenda o papel do 
Comitê de Conduta e 
Ética da Forluz 

O Comitê de Conduta e Ética é parte 
relevante da estrutura de Governança da 
Forluz. O órgão é vinculado ao Conselho 
Deliberativo e tem como função orientar 
e zelar pelo cumprimento de princípios 
éticos na conduta dos integrantes do qua-
dro corporativo e parceiros da Fundação. 
É papel do Comitê analisar as ocorrências 
encaminhadas por meio do Canal de De-
núncia e propor, quando aplicável, as san-
ções cabíveis. 

O grupo é formado por cinco membros efe-
tivos e igual número de suplentes, para man-
datos de até três anos, sendo vedada a recon-
dução. Atualmente, o coordenador do Comitê 
é Wilson Cardoso da Silva, que atua como 
gerente de Organização e Remuneração na 
Cemig e já atuava no comitê desde agosto 
do ano passado. Ele afirma que assumiu o de-
safio com grande responsabilidade. “Recebi 
com muita satisfação essa indicação porque é 
uma missão importante, que envolve um as-
sunto muito caro a todos, a ética. Contribuir 
para o desenvolvimento deste tema e manter 
o comitê ativo é uma tarefa que oferece mui-
to aprendizado”, afirma. 

Ele destaca que, como participante da 
Forluz, integrar o Comitê o aproximou da 
Fundação e trouxe maior conhecimen-
to sobre a seriedade com que o tema é 
encarado pela Entidade. Para Wilson, ao 
assumir esse desafio, o foco deve ser a im-
parcialidade. “Temos que ser capazes de 
tratarmos as ocorrências de forma isenta, 
com foco no que é melhor para a Funda-
ção. As decisões serão baseadas no que as 
normas e a legislação determinam, e não 
em opiniões pessoais”. 

Ainda conforme o coordenador, os 
membros devem ter conhecimentos bási-
cos acerca dos processos de uma organi-
zação, compreenderem o papel do Com-
pliance e terem facilidade para o trabalho 
em equipe. “Nossa atuação demanda 
diálogo e é imprescindível apresentar as 
percepções com tranquilidade, sempre 
zelando pela integridade da Forluz”.

Modernização  
dos documentos  

Em julho, a Forluz concluiu o processo 
de revisão do Código de Conduta e Ética e 
do Regimento Interno do Comitê. Segun-
do Wilson, o projeto contou com o apoio 
expressivo das áreas internas da Entidade, 
que geraram subsídios para a atualização 
dos documentos. “A equipe da Fundação 
nos ajudou muito, com pesquisas, ideias 
e levantamentos para que pudéssemos 
revisar a documentação e deixá-la mais 
moderna e alinhada ao contexto atual”. 

Ele avalia ainda que, com os novos docu-
mentos, o Comitê ganhou mais autonomia 
para atuação. “Apesar do Comitê estar liga-
do ao Conselho Deliberativo, ele tem total 
isenção para tratar as questões. Além disso, 
o texto está mais adequado, já que o ajus-
tamos às melhores práticas do mercado”. 

A revisão recebeu também contribuições 
do Comitê de Auditoria da Entidade e de 
um escritório de advocacia especializa-
do no tema. De acordo com o gerente de 
Compliance e Governança, Gabriel Lara de 
Paula, os próximos passos agora envolvem 
a busca e contratação de uma nova fer-
ramenta para viabilizar a terceirização do 
Canal de Denúncia. “O objetivo, com isso, 
é aprimorar os procedimentos e fortalecer 
a governança da Forluz”. 

Wilson Cardoso da Silva






